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Informace o činnosti CSS Vodňany
V uplynulém období jsme se dostali do poloviny,
období realizace projektu Svazu měst a obcí ČR se
zkráceným názvem „Centra společných služeb obcí“.
Z pohledu zástupce obce se, stejně jako je to již v
posledních letech pravidlem, objevila opět celá řada
nových povinností, a to ať už pouze v rámci ČR, nebo
i nastartované v Bruselu.
Aktuálně tak nejen malé obce například řeší novelu
zákona o střetu zájmů, nová pravidla na ochranu
osobních údajů. Tzv. GDPR a další. Mezi starosty,
zejména malých obcí, panuje nespokojenost. Nabízí
se řečnická otázka - jak dlouho tento trend budou
zástupci samospráv ochotni a schopni nadále snášet.
Zástupci CSS ve Vodňanech se v rámci možností
nadále snaží zástupcům členských obcí pomáhat, ať už
formou poradenství, tak i konzultacemi projektových
záměrů, zpracováním žádostí o dotace, v případě
úspěchu následnou administrací, počínaje výběrovým
řízením, konče závěrečným vyhodnocením akce.
Nově rozšiřujeme nabídku pro obce a jejich
příspěvkové organizace o zajištění pověřence na
ochranu osobních údajů.
Pokud bude mít členská obec o výkon této agendy
pracovníkem svazku zájem, začneme během března
ze zpracováním vstupní analýzy a následně dalšími
potřebnými kroky tak, aby bylo vše v pořádku
připravené.
Pracovníci CSS i nadále dle domluvy poskytují
poradenství i občanům z regionu svazku obcí.

Setkání starostů č. 4
Proběhlo 4. setkání starostů obcí v rámci projektu
Centra společných služeb obcí dne 7. prosince 2017 v
zasedací místnosti svazku obcí ve Vodňanech.
Během setkání byla diskutována dosavadní činnost
CSS ve Vodňanech, náměty na další poradenskou
činnost, spolupráce s MAS Vodňanská ryba.
Kontaktní údaje
Manažer CSS
Jaroslav Němejc
702 162 634
Specialista pro rozvoj mikroregionu
Ing. Dagmar Chmelíková
602 657 671

„Společná podpora školáků a předškoláků
v regionu“
POV Jihočeského kraje 2018

GDPR - pověřenec na ochranu osobních
údajů
V pátek 25. května 2018 nabude účinnosti tzv. GDPR,
tedy evropské nařízení o ochraně osobních údajů.
Významně přísnější legislativa, kdy v případě, že se
nedodrží, hrozí vysoké sankce, se dotkne celé veřejné
správy. Mimo jiné zavede povinnost mít pověřence
pro ochranu osobních údajů. V rámci projektu Svazu
měst a obcí ČR by sdíleného pověřence pro obce
mohla zajistit Centra společných služeb (CSS).
GDPR se týká všech orgánů veřejné moci. Kromě
měst a obcí i všech mateřských, základních a středních
škol, ale také nemocnic s ohledem na data, která
spravují. Obce tak musí znát potřebnou legislativou,
upravit svá interní pravidla, provést analýzu získávání
a zpracování osobních údajů, upravit smlouvy se
zpracovateli osobních údajů, zřídit a obsadit funkci
pověřence pro ochranu osobních údajů atd.
V návaznosti na zjištěný zájem obcí o společný
postup dle provedeného průzkumu, nabídku Svazu
měst a obcí ČR možnosti získání finanční podpory
na zřízení pozice pověřence pro ochranu osobních
údajů a především nalezení odborníka na GDPR,
nabízíme členským obcím zajištění pověřence pro
ochranu osobních údajů pro obce a jimi zřizované
organizace vč. provedení vstupní analýzy stávajícího
stavu nakládání s osobními údaji.

Svazek obcí podal žádost o dotaci z POV Jihočeského
kraje 2018 na realizaci projektu, jehož hlavním cílem
je společná podpora pro školní a předškolní děti, které
navštěvují školní zařízení v regionu.
Specifické cíle:
- pořízení společného výukového softwaru do
školních zařízení v obcích mikroregionu
- nákup zařízení pro využití softwaru do školních
zařízení v obcích mikroregionu
- zajištění praktických výukových kurzů pro děti ve
školních zařízeních

Realizace projektu „Sběrný dvůr v bílsku“
POV Jihočeského kraje 2017
V roce 2017 svazek obcí úspěšně realizoval projekt,
jehož halvním cílem byla podpora zkvalitnění
nakládání s odpady na území svazku - jednalo se
o nákup vybavení sběrného dvora v Bílsku, který
slouží i pro spádově blízké obce svazku.
Byly zakoupeny jednak velkoobejmové kontejnery
sloužící ke svozu odpadů na nákladním automobilu,
dále typizované kontejnery na tříděný odpad, jimž
se zvýšila kapacita objemu sbíraných komodit - jako
plastu, papíru a skla.
Pro lepší využití a manipulaci s menšími kontejnery
byly v rámci vybavení sběrného dvora pořízeny
i vyklápěče.
Projekt byl finančně podpořen z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje 2017 částkou 500.000
Kč.

Z činnosti MAS Vodňanská ryba z.s.
Od září 2018 bude otevřen ve Vodňanech Dětský klub
„Rybka“, který bude zajišťovat výchovné, vzdělávací,
zájmové, popřípadě tematické rekreační akce pro žáky
1. stupně ZŠ, bude se zabývat aktivitami potřebnými pro
rozvoj osobnosti dítěte a kompenzovat jednostrannou
zátěž ze školy. Zároveň zajistí doprovody přihlášených
dětí na zájmové kroužky. Aktivity Dětského klubu
budou bezplatné včetně doprovodů na zájmové
kroužky, jeho provozní doba bude v pracovní dny
od 12 do 18 hodin. Od července 2018 tj. už v době
letošních školních prázdnin, budou organizovány
příměstské tábory, které mohou využít všechny děti
bez ohledu na to, zda od září nastoupí do Dětského
klubu či nikoliv. Příměstské tábory zorganizujeme v
osmi týdenních turnusech, vždy v pracovní dny od 7
do 17 hodin. Jsou také bezplatné, rodiče musí hradit
pouze obědy, popř. svačiny, pitný režim a event. jízdné
a vstupné na výletech a exkurzích. V případě velkého
zájmu bude moci být přijato každé dítě max. na 2 po
sobě jdoucí turnusy, tj. 10 pracovních dní. Příměstské
tábory zahájíme v týdnu od 9. 7. 2018, poslední turnus
proběhne v týdnu od 27. 8. 2018.
Do všech těchto aktivit mohou být zařazeny jen
žáci 1. stupně ZŠ, jejichž zákonní zástupci jsou
pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v
procesu vzdělávání či rekvalifikace. Tuto skutečnost
bude nutné prokázat oběma rodiči např. zaměstnanci
potvrzením od zaměstnavatele, OSVČ potvrzením
od ČSSZ, nezaměstnaný potvrzením Úřadu práce o
tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
apod. Cílem projektu je podpořit zaměstnavatelnost
rodičů s malými dětmi a zároveň přispět ke sladění
soukromého a pracovního života rodin.
Pokud budete mít o nabízené řešení zájem,
vyzvedněte si od 1. 3. 2018 přihlášky na adrese MAS

Vodňanská ryba, nám. Svobody 10, Vodňany anebo
si je můžete vytisknout z webové stránky www.
vodnanskaryba.eu záložka Dětský klub „Rybka“
a odeslat na email masvodryba@centrum.cz. Pro
přihlášené zorganizujeme společnou schůzku, kde
zodpovíme případné dotazy. Další informace můžete
získat také na tel. 602373536.
Provozovatelem Dětského klubu s jeho dalšími
aktivitami bude MAS Vodňanská ryba, z. s.

Akční plán rozvoje sociálních služeb
Řídící skupina komunitního plánování sociálních
služeb se od začátku realizace projektu sešla již třikrát
a to 23. 10. 2017, 17. 1. 2018 a 7. 2. 2018. Cílem jednání
bylo projednání Monitorovací zprávy z realizace a
plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v
ORP Vodňany a následně pak projednání a schválení
Akčního plánu sociálních služeb v ORP Vodňany na
rok 2018.

Albrechtice nad Vltavou - most přes řeku Vltavu
Albrechtice nad Vltavou, Týn nad Vltavou Myšlenkou vybudovat lávku či most, po kterém by
se pěší a cyklisté měli možnost dostat přes Orlík, se
začali zabývat v Albrechticích nad Vltavou i okolních
městech a obcích. Právě proto se v únoru sešli zástupci
měst a obcí z obou břehů Vltavy, destinačních
společností, Nadace Jihočeské cyklostezky a Povodí
Vltavy. O záměru zatím diskutovali jen v teoretické
rovině. Podpisem memoranda s příznačným názvem
Propojme regiony ale chtějí odstartovat snahu

překonat přirozenou vodní bariéru, která z lokalit v
samém středu jižních Čech dělá okrajové oblasti.
Hustší síť cyklostezek, větší zájem turistů a příležitosti
pro drobné živnostníky by mohl na oba břehy Vltavy
na Vltavotýnsku a Písecku přinést záměr propojit
regiony novým mostem.
Vyrůst by mohl na pilířích, které u Albrechtic nad
Vltavou vznikly už za 2. světové války. Turisté by tak
mohli spojit vyjížďku na lodi s výlety. Vznikl by i
prostor pro využití stále oblíbenějších elektrokol.

Představujeme zajímavá místa v
regionu

Helfenburk

Hrad patří k tzv. českému typu hradu z poloviny
14. století. Rozsáhlá zřícenina leží na nejvyšším
vrcholu (Malošín 683 m. n. m.) táhlého a místy
skalnatého hřbetu Mlaka asi 5 km od Bavorova. Vrch
se zříceninou je výraznou dominantou střední části
Šumavského podhůří. V roce 1355 rožmberští bratři
Petr, Jošt, Oldřich a Jan požádali krále Karla IV. o
povolení ke stavbě hradu. Král jejich žádosti vyhověl.
Hradní jádro vzniká někdy v létech 1360 – 70. Stavba
pokračovala i za dalších majitelů. Důkazem jsou
znaky zasazené ve zdi druhé brány a ve zdi paláce
(Jan z Rožmberka +1389 a jeho manželka Eliška z
Halsu +1384). V době husitských válek se hrad marně
pokoušeli dobýt kališníci. V roce 1475 prodávají
Rožmberkové hrad strakonickému velkopřevorovi
Janovi ze Švamberka. Ten jej o tři roky později prodává
Václavu Vlčkovi z Čenova. V roce 1503 se hrad opět
dostává do rukou Rožmberků. V roce 1593 prodává
Petr Vok z Rožmberka zpustlý hrad městu Prachatice. V roce 1622 získali panství jako pobělohorský
kon fiskát Eggenberkové, poté se novými majiteli
stávají Schwarzenberkové. V roce 1922 se hrad stal
majetkem státu. Hrad od roku 1933 opravoval Klub
českých turistů. Dnes je v majetku města Bavorov.
Hrad má přibližně kruhový půdorys a je obklopen
příkopem a valem s výjimkou jihovýchodní strany,
kde je přirozený strmý terén. Do hradu vcházíme
první branou nad příkopem, přes který byl položen
padací most. Po obou stranách brány přiléhaly k
hradbám hospodářské budovy. Severní předhradí
Z kalendáře cyklistických a
cyklosturistických akcí v regionu a okolí
2018
5.5. Slavnosti květů
Chelčice u kostela Sv. Martina
12.5. Po stopách Jana Čarka pěšky i na kole
Heřmaň
11.7. Ze Strakonic do Milevska
Strakonice
26.8. Písecké cyklování (orientační jízda dvojic na
kole)
Písek - nádvoří Sladovny
8.9. Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne
Drahonice
16.9. Oficiální ukončení cyklosturistické sezóny

bylo za Václava Vlčka z Čanova zesíleno třemi
baštami, které byly připraveny na použití těžkých
děl. Na prvním nádvoří stojí válcová (hlásná) věž.
Vpravo od věže procházíme druhou branou na
druhé nádvoří. Třetí branou projdeme na třetí
nádvoří. Hrad měl v době vrcholné gotiky módní a
prestižní dvoupalácovou dispozici. Hlavní budova se
skládá ze středového prostoru, který je na východě a
západě sevřen věžovitými palácovými křídly. Paláce
byly dvoupatrové podsklepené a v patrech bývaly
obytné a reprezentační prostory. Některé z nich mají
pozůstatky tzv. „táflování“ (obkládání místností
dřevěnými poli, které byly připevňovány na lišty ve
zdivu, nebo omítce. Důvodem byla tepelná izolace
místností. Helfenburk je jedním z mála hradů u nás,
kde se zbytky této techniky dochovaly. Tento prostor
byl obklopen úzkým parkánem. Na jižní straně
přiléhá vnitřní nádvoří obestavěné hospodářskými
budovami. Na východě stojí okrouhlá věž, která je
dnes upravena na rozhlednu.
aneb Z hor, lesů a strání - Albrechtické cyklování Albrechtice nad Vltavou
22.9. Chcete - li kestřanské trvze viděti - na kole
musíte přijeti - Kestřany

